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Pani
Dorota Jankowska-Lamcha
Przewodnicząca Rady Samoządu
Mieszkańców osiedla Kamionek

w odpowiedzi na interpe|ację nr 114, ktÓra wptynęła do Urzędu Dzie|nicy Praga-Potudnie
w dniu 16.05.2016 r., uprzejmie wyjaśniam, Że kaŻdy wniosek przedsiębiorcy o wydanie
zezwoleń na sprzedaz napojów alkoho|owych jest rozpatrywany w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa:

o ustawę z dnia 26'10.1982 r' o wychowaniu w trzeŹwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r., poz. 487 t.j.),

. uchwałę nr x|||l251l2015 Rady m.st. Warszav,IY z dnia 25.06'2015 r. w sprawie
ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedazy i
podawania napojów alkoho|owych (Dz'Urz' Woj. Maz. z dnia 16.07.2015 r., poz.
6153),

o uchwałę nr x|||l252l2015 Rady m.st. Warszary z dnia 25.06.2015 r. w sprawie
usta|enia na terenie m.st. Warszawy |iczby punktów sprzedaŻy napojów
zawierających powyzej 4,5oń a|koho|u (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaiy jak i w miejscu sprzedaży (Dz.Urz' Woy Maz' z
dnia 1 6.07 .2015 r., po2.6154).

Zgodnie z art. 18 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pzedsiębiorca składający wniosek o wydanie
zezwo|eń na sprzedaż napojow alkoholowych zobowiązany jest dołączyc do niego
dokument potwierdzający tytuł prawny do |okalu stanowiącego punkt sprzedazy napojów
alkoho|owych. Przedsiębiorca prowadzący sk|ep monopolovuy przy al. J' Waszyngtona
37B jest wtaścicie|em przedmiotowego pawilonu, a zatem posiada bezterminowy tytuł
prawny do |oka|u. Natomiast teren pod pawi|onem znajduje się we władaniu Zaządu Dróg
Miejskich, który regu|arnie wydaje właścicie|owi pawi|onu decyzje na zajęcie pasa
drogowego w ce|u funkcjonowania w nim kiosku handlowego' Dopóki zatem ZDM zezwa|a
na zajęcie przedmiotowego pasa drogi bez ograniczeń w zakresie sprzedazy napojów
alkoholowych, właścicie| pawi|onu lub jego najemca ma prawo prowadziÓ w nim taki
właśnie rodzaj działa|ności hand|owej, co skutkuje z kolei brakiem podstawy prawnej do.
odmowy wydania zezwo|eń na sprzedaz napojow alkoho|owych. Ze wzg|ędu jednak na
zaistniałą sytuację wystąpiłem do Dyrekcji Zarządu Dróg Miejskich z prośbą o pomoc W
rozwiązaniu powyzs zego problem u.
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Zgodnie z $ 1 pkt 1 uchwaty nr Xlll/25112015 Rady m.st. Warszawy z dnia
25'06.2015 r. punkt sprzedaŻy napojów a|koho|owych przeznaczonych do spoŻycia poza
miejscem sprzedaiy moie być usytuowanyw od|egłości nie mniejszej niz 100 m m.in. od
złobka i k|ubu dziecięcego, szkoły (w tym szkoty d|a dorosłych):podstawowej, gimnazjum,
ponadgimnazja|nej i ańystycznej. Przedmiotowa od|egłość mierzona jest najkrótszą drogą
dojścia od najb|izszego ogó|nodostępnego wejŚcia do punktu sprzedaży do najblizszego
ogó|nodostępnego wejścia do złobka i k|ubu dziecięcego (s 2 ust. 1 pkt 1), granicy szkoty
($ 2 ust' 1 pkt 2) W wyniku przeprowadzonych, przed wydaniem zealto|eń, og|ędzin
punktu sprzedaŻy usta|ono, Że |okalizacja sklepu monopo|owego przy a|' J. Waszyngtona
37B spełnia zasady usytuowania okreŚ|one W powyzszej uchwa|e.

Punkt sprzedaiy napojów a|koho|owych mieścił się, w dniu wydania zezwo|en
(12'02.2016 r.), w |imicie punktów sprzedazy wskazanym w uchwale nr X|||l252l2015
Rady m.st. Warsza\^Ą/ zdnia25'06.2015 r.

Spełnienie przez przedsiębiorcę wszystkich formalności ściśle okreś|onych
przepisami organ zobowiązany jest do wydania zezwo|enia na spzedaŻ napojów
a|koho|owych. Zgodnie z art.6 ust. 2 ustawy z dnia 02'07.2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz'U' z 2015 r., poz. 584 t.j.) ,,(''') organ nie moie iqdać ani uzaleiniać
swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej
przez zainteresowanq osobę od spełnienia przez niq dodatkowych warunkow, W
szczegolności od przedłoŻenia dokumentow lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych
przepisami prawa."

Wydanie zezwo|eń na sprzedaz napojów a|koho|ovvych nie zwalnia przedsiębiorcy z
obowiązku statego prowadzenia sprzedazy napojów a|koho|owych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 26'10.1982 r' o wychowaniu w trzeŹwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi'
Nieprzestrzeganie przez niego zasad sprzedaży napojów a|koho|owych powoduje
cofnięcie zezwo|enia. W art' 18 ust. 10 powyzszej ustawy wskazano przypadki, w ktorych
ma to miejsce czy|i m.in.: ,,powtarzajqcego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6
miesięcy, w miejscu sprzedaŻy lub najbliŻszej okolicy, zakłocania pozqdku publicznego W
zwiqzku ze spruedaŻq napojow alkoholowych przez dany punkt sprzedaŻy, gdy
prowadzqcy ten punkt nie powiadamia organÓw powołanych do ochrony porzqdku
publicznego" (pkt 3).

Podstawą do cofnięcia zezwo|eń jest zebranie W trakcie postępowania
administracyjnego kompletnego i potwierdzonego materiału dowodowego. Dowodami w
sprawie są zdrowno dane zebrane przez pol|cję i straz miejską, jak równieŻ zeznania
świad ków zdarzeń. Postępowan ie ad m i n istracyj ne przeprowadzane jest według wymogów
ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z2016, poz.
23 t.j'). W zutiązku z tym Świadkowie zdarzen są przesłuchiwani W obecności
przedsiębiorcy, któremu zgodnie z arŁ. 79 s 2 Kpa przysługuje prawo brania udziału w
przesłuchaniu oraz zadawania pytań świadkowi' W postępowaniu administracyjnym
moŻna wykorzystaÓ jedynie te przypadki, gdzie jednoznacznie i bezspornie zostanie
udowodniony związek przyczynowy między wskazanym |oka|em, a konkretnym
zakłoceniem porządku publicznego, W taki sposob, aby nie powstały wątp|iwości, co do
miejsca zakupu oraz spoŻycia a|koho|u, jak i faktycznego przebiegu zaktócania porządku
oraz osób je wywołujących w najb|izszej oko|icy p|acówki' Ma to zasadnicze znaczenie
zwłaszcza, gdy W oko|icy funkcjonuje kilka sk|epów ze sprzedaŻąnapĄów a|koholowych.

D|a skuteczności postępowania administracyjnego, konieczne jest nie tylkci
zgłaszanie zaobsenrowanych przez mieszkańców nieprawidłowości związanych ze
sprzedaŻą napojów a|koho|owych w przedmiotowym |oka|u do straiy miejskiej i po|icji, a|e
takŻe powiadamianie o nich Wydział Działa|ności GospodarczĄ i Zezwo|eń d|a Dzie|nicy
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Praga-Południeprzy ul. Grochowskiej 274 pokĄ 337, lll piętro - od poniedziałku do piątku
w gódzinach: 80r - i6oo.

z uwagi na Pani interpe|ację wystąpiłem do Komendanta Rejonowego Po|icji
Warszawa Vll oraz Naczelnika V|| oddziału Terenowego Strazy Miejskiej m.st. Warszaw
z proŚbą o objęcie nadzorem przedmiotowego Ęonu oraz o pzekazanie wykazu
przeprowadzonych intenruencji, które miały altiązek ze napojów a|koho|owych We
wskazanym punkcie hand|owym. Proszę również, aby wskazała Pani zgłaszane przez
mieszkańców przypadki zakłócania porządku pub|icznego (data, godzina, okolicznoŚci)
mające związek ze spzedaŻą napojów a|koho|owych W przedmiotovvym sklepie
monopolowym.

Jezeli pzekazany materiał dowodowy potwierdzi występowanie przestanek do
wszczęcia postępowania administracyjnego W sprawie cofnięcia zezwo|eń na sprzedai
napojów a|koholowych postępowanie takie zostanie przeprowadzone.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, ie W sprawie oświet|enia terenu osiedIa
mieszkaniowego proszę zwrócić się bezpośrednio do Spółdzielni Mieszkaniowej
,,Waszyngtona".
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